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JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. szeptember 18-án 

tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 
 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

Méreg János alpolgármester, 
Gebula Béla Ákos,  
Nyikos István, 
Varga Gyula képviselık 

 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
Petránszki Ida Laura településfejlesztési ügyintézı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Dr. Lelkes Ákos, Vajda Balázs képviselık 
 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Viplak Tibor képviselık 
 
Pıdör Gyula polgármester az ülést 15.17 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 5 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja 
Varga Gyula és Méreg János képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Varga Gyula és 
Méreg János képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A napirenddel kapcsolatban módosító 
javaslatként javasolja 3. napirendi pontként napirendre venni az Unigáz Kft. közútkezelıi 
hozzájárulás kérését. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az „Unigáz Kft. közútkezelıi hozzájárulás kérése” 
elıterjesztés 3. napirendi pontként való napirendre vételét elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb napirendet módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a 
módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
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Napirend: 
Nyílt ülés   

 
1. Helyi Építési Szabályzat módosítása – építési korlátozás 

feloldása 
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
          polgármester 

 
 

2. „Leader piaccsarnok kialakítása” elnevezéső projektre érkezett 
ajánlat érvényességének elbírálása  

 
  Elıadó: Pıdör Gyula  

          polgármester 
 
 

3. Unigáz Kft. közútkezelıi hozzájárulás kérése  
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
          polgármester 

 
 
 
1. Helyi Építési Szabályzat módosítása – építési korlátozás feloldása 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a József-kúti árok üszıtelep részén, a 0194/3 
helyrajzi számon A4-es átmeneti besorolást kapott, ezt kellene módosítani, az építési 
korlátozás alól felmenteni. Ismerteti, hogy ma is volt egy érdeklıdı, aki búvárkiképzı 
központot szeretne létesíteni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén ismerteti a melléklet szerinti rendelettervezetet. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy technikai jellegő kiegészítést kíván ismertetni. Ha 
megvan a végleges besorolási övezet, akkor államigazgatási eljárást követıen lehet majd 
beépíteni a területet. Technikai dereguláció, az egyértelmőség kedvéért indokolt ezt a 
szakaszt törölni. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
 
 

A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a helyi építési szabályzatról 
szóló 35/2004. (IX. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról jelen 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 22/2012. (IX. 20.) önkormányzati rendeletet alkotja. 
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2. „Leader piaccsarnok kialakítása” elnevezéső projektre érkezett ajánlat 
érvényességének elbírálása 

 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, javaslata az elıterjesztéssel 
kapcsolatban. Ismerteti, hogy egy pályázat érkezett be, melyet a bíráló bizottság érvényesnek 
talált. Petránszki Ida településfejlesztési ügyintézıt kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni 
valamivel az elhangzottakat. 
 
Petránszki Ida Laura településfejlesztési ügyintézı nem kívánja kiegészíteni az 
elhangzottakat. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az elıterjesztéssel 
kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti a beérkezett pályázat érvényessé 
nyilvánítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
231/2012. (IX. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a „Leader piaccsarnok kialakítása” projekttel 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás során a hiánypótlás és 
felvilágosítás áttekintését követıen a Bíráló Bizottság javaslatát 
elfogadva Varga József egyéni vállalkozó ajánlatát érvényesnek 
nyilvánítja, az ajánlat a hiánypótlást követıen megfelel az 
ajánlattételi felhívásban elıírt jogi, pénzügyi-gazdasági, 
valamint mőszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek, 
Ajánlattevı a tárgyaláson részt vehet. 

 
 
 
 
3. Unigáz Kft. közútkezelıi hozzájárulás kérése 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság hozott egybehangzó, a 
hozzájárulás megadására irányuló döntést. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kívánja-e 
valaki kiegészíteni az elhangzottakat. Kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti a 
hozzájárulás megadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
232/2012. (IX. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying, Kinizsi P. u. 1. szám alatti ingatlan 
(hrsz: 410) utólagos földgáz leágazó vezeték építéséhez a 
2309/1 hrsz-ú, „Kinizsi Pál utca” megnevezéső közterület 
igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulását megadja. 
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Felhatalmazza a polgármestert az elosztóvezeték közterületi 
biztonsági övezetére vonatkozó, a döntés mellékletét képezı 
Megállapodás aláírására. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: 2012. október 31. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester – egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén - 
megköszöni a megjelenést és a rendkívüli nyílt ülést 15.20 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2012. szeptember 19. 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula      Szörfi István 
  polgármester            jegyzı 
 
 
 
 
 
  Varga Gyula       Méreg János 
      hitelesítı          hitelesítı 
     


